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Senki se 
nyerészkedjen 
a rezsin! 

A Mi Hazánk 
azt követeli a 
kormánytól, 
hogy 
áremelés 
helyett inkább 
engedje el az 
áfát, és a 
sokszorosára 
megemelt 
rendszer-
használati 
díjat! 

Válságkezelő csomag 
formájában konkrét 
megoldási javaslatokat 
küldtünk el Orbán 
Viktornak, hogy a 
gazdasági krízis árát ne a 
dolgozókkal, családokkal, 
nyugdíjasokkal 
fizettessék meg. 

 
Az állami bevétel növelésére is 
javaslatokat tettünk, mely az 
átfogó béremelésekre is 
fedezetet nyújtana. 

 
„Javaslatainkat elfogadva 
több száz milliárd forint 
kerülne az 
államkasszába!” 
 
A kormány azokat adóztassa 
meg, akik ennek a politikai-
gazdasági helyzetnek a 
haszonélvezői! 
Követeljük a rezsi esetében a 
rendszerhasználati díj és az áfa 
elengedését! 
Digitális adó bevezetését a 
digitális óriáscégekre, úgymint 
a Facebook és a Google. 

 

Az így befolyt összeg megegyezne 
azzal, melyet a kormány nemrég 
a KATÁ-s vállalkozóktól, magyar 
dolgozóktól vett el.  

Sávos mértékű vagyonadó 
kivetését követeljük a magyar 
milliárdosokra! Fizessenek az 
eddig nem adózó kaszinók is! A 
hasztalan kiadásokat a kormány 
szüntesse meg átcsoportosí-
tásokkal. Függessze fel a külföldi 
multicégek támogatását és az 
Országos Roma Önkormányzat 
finanszírozását! 

Továbbá követeljük a végrehajtó-
maffia felszámolását, a 
kilakoltatások leállítását és a 
végrehajtók elszámoltatását! 
Legyen nonprofit a végrehajtás! 

 

Újra utcára vonul a Mi Hazánk, 
mert a kormány egyetlen 
válságkezelő javaslatunkat sem 
támogatta 

“Elég a magyar emberek 
megsarcolásából!”  
 
Országos tüntetéssorozatot indít a Mi 
Hazánk Mozgalom. Utcai demonstrációk 
sorozatával tiltakozunk az ellen, hogy a 
kormány egyetlen javaslatunkat sem 
támogatta. Október 24-én kezdjük meg a 
tüntetéseinket, többek között akár félpályás 
útlezárásokkal, amíg nem tapasztalunk 
pozitív elmozdulást a kormány részéről. 
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy nem 
hajlandók vagyonadót kivetni a száz 
leggazdagabb magyarra. A kormány 
továbbra is az oligarchákat, a multikat védi! 
A Mi Hazánk a nemzetközi cégek helyett a 
hazai kis- és középvállalkozások támogatását 
követeli! 

 Horthy-szobor 
állítása a 
Parlamentben 

A Horthy-korszak 25 évét 
összehasonlítva a 
rendszerváltás óta eltelt 
évtizedekkel, egyértelműen 
szoborért kiáltott.  
 

 
 

A két világháború között 
gazdasági világválság, 
spanyolnátha-járvány és 
főként Trianon sújtotta az 
országot. 
 

„Horthy Miklós mégis 
virágzásnak tudta indítani, 
lenyűgöző gazdasági 
fejlődést és kulturális 
pezsgést produkálva.” 

A Mi Hazánk a 
cigánybűnözés ellen 
Törvénymódosítás és tüntetés 

 

"Minden magyar felelős 
minden magyarért!" 
 

Demonstrációt 
tartott a Mi Hazánk 
és a Betyársereg 
Nyíregyházán a 
cigánybűnözés ellen. 
 

A tüntetés előzménye, hogy 
Vásárosnamény egyik 
szórakozóhelye előtt 
megkéselték a Betyársereg 
megyei vezetőjét. Az 
elkövetőt, egy cigány 
bűnözőt két nap múlva 
elengedték a rendőrök, 
jelenleg is szabadlábon 
van, ráadásul csak súlyos 
testi sértéssel vádolják.  
Toroczkai László elnök 
szerint a roma 
politikusoknak kellene 
felhívni a roma társadalom 
figyelmét arra, hogy 
tiszteljék a magyarságot és 
a munkában keressék a 
jövőjüket, ne ellenünk 
szervezzenek tüntetést. 

Kövér László 
letiltotta a Mi 
Hazánk 
törvényjavaslatát 
 

A cigánybűnözés szó 
használatának 
jogszerűségét már 2010-
ben is megállapította a 
Legfelsőbb Bíróság a 
közmédia hasonlóan 
önkényes tiltása 
esetében.  
A letiltott törvény-
javaslat szakmailag 
alaposan kidolgozott, 
életmentő indítvány, 
melyet ezzel az új címmel 
nyújtottunk be: 
 

A "rejtett erőforrások" 
bűnözésének 
visszaszorítása érdekében 
a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény 
módosításáról. 
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Felelős kiadó és szerkesztő: 
Mi Hazánk Mozgalom 
1141 Budapest, Komócsy u. 5. 
info@mihazank.hu 

 

 

Források:  
https://magyarjelen.hu 

https://www.youtube.com/c/MiHaz%C3%A1nkMozgalom/videos 
https://www.youtube.com/channel/UCLb4DHTu_bi96jZ_yUsoFHw/videos 

https://www.youtube.com/c/ToroczkaiL%C3%A1szl%C3%B3Hivatalos/videos 
https://www.facebook.com/durodora 

 

 

Tűzparancsot a határon, és milliós bírságokat a taxiztatás helyett! A brutális mértékű határvédelmi kiadások 

növelése helyett elrettentő hatású tűzparancsot adna az erőszakos határsértőkkel szemben a Mi Hazánk. A kerítésen átjutók 

visszakísérgetése helyett több millió forintos helyszíni bírsággal javasoljuk sújtani az illegális migránsokat, akik sokszor a zsebükben 

több ezer euróval jönnek. Ez a pénz többnyire embercsempészeknél köt ki. Ezek bevezetésével olyan elrettentő híre lenne a magyar 

határvédelemnek, amely komoly összegek megspórolását is jelentené. 
 

Leleplezzük a Jobbik 
és a DK választásokat 
befolyásoló akcióját! 

Esély az életre!  
Ezentúl meghallgatják 
a magzat szívhangját 
az édesanyák 
 

A Mi Hazánk javaslatát átvéve a 
kormány tett egy lépést abba az 
irányba, hogy minden magzatot a 
fogantatástól kezdve védelem illessen 
meg. Így lesz legalább pár másodperc, 
amikor a magzati életkorú gyermek 
kommunikálhat az édesanyjával az 
abortusz elvégzése előtt a szívhangja 
meghallgattatásával.  
Erről szól a 29/2022-es számú BM-
rendelet. 
 

„Az életünk a fogantatás pillanatában 
kezdődik, és egyenértékű bárki 
máséval, ezt fontos tudatosítani 
mindenkiben.” 
 

Mindez ugyanakkor nem jelent 
szigorítást, tájékoztatás csupán a 
döntés súlyáról.  
Az abortusz nem fogamzásgátlás, élő 
emberről van szó, ráadásul az anyát is 
rendkívüli módon megviseli, az ő testi-
lelki egészségét is brutálisan károsítja, 
így elmondható, hogy a nőket is sérti.  

  

 

Államcsődhöz vezet 
a rezsinövelés 

Fizetésképtelenné válik 

egyre több intézmény, a 

Covid-diktatúra által 

okozott gazdasági válság 

után, a rezsinövelés elől 

menekülve. 

Ennek köszönhetően már 

az államcsőd szélére 

sodródott Magyarország.  

A közösségi terek pedig 

megszűnnek, az 

uszodák, 

sportlétesítmények 

bezárnak, az állam nem 

működik. 

Látható, hogy a 

szociális intézmények 

sem tudják fenntartani 

magukat. 

Az egészségügy már 

rég nem biztosítja az 

elvárható ellátást, ezért 

is kényszerülnek sokan 

fizetős szolgáltatásokat 

igénybe venni.  

A Mi Hazánk javaslata,  

hogy vállalkozóknak 

adják ki működtetésre a 

szolgáltató 

intézményeket. 

Újraválasztották Toroczkai Lászlót a Mi Hazánk elnökének 

Szeptember 24-én 
tartotta a  
Mi Hazánk a  
III. Kongresszusát  
és a küldöttek a 
szavazatok 100%-
ával választották 
újra a Mi Hazánk 
elnökévé 
Toroczkai Lászlót. 

 
 

Újra bizalmat szavaztak a párt eddigi 
elnökségének is, így a kongresszus 
alelnökké választotta Dúró Dórát, Apáti 
Istvánt, Dócs Dávidot, Novák Elődöt és 
Pakusza Zoltánt is. A delegáltak 
elfogadták a Mi Hazánk kiáltványát. 

"Kiáltvány a magyar létért: 
önrendelkezés, létbiztonság, 
nemzetvédelem" 

A Mi Hazánk jelenleg szakértőkkel együttműködve és a 
saját tagságukból, szakterületeket kíván lefedni, hogy 
egy teljes struktúra készen álljon, ha szükség lesz rá. 
Ezért folyamatosan alakulnak a kabinetek is, ahol 
komoly szakmai munka folyik már jelenleg is. Készülünk 
az EP- és az önkormányzati választásokra és építjük 
nemzetközi kapcsolatainkat – nyilatkozta a Mi Hazánk 
elnöke, akinek 100%-os újraválasztása azt jelzi, hogy 

„a Mi Hazánk Magyarország 
legegységesebb politikai pártja.”  

 

https://magyarjelen.hu/
https://www.youtube.com/c/MiHaz%C3%A1nkMozgalom/videos
https://www.youtube.com/channel/UCLb4DHTu_bi96jZ_yUsoFHw/videos
https://www.youtube.com/c/ToroczkaiL%C3%A1szl%C3%B3Hivatalos/videos
https://www.facebook.com/durodora

